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ข้อมูลกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระส าหรับมอบฉันทะ 

นิยาม “กรรมการอิสระ” 

 บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระมีคณุสมบตัิเป็นไปตำมนโยบำยก ำกับ
ดแูลกิจกำรของบริษัทฯ ซึ่งมีหลกัเกณฑท์ี่สอดคลอ้งและเทียบเท่ำกบัหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึง่ (1) ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม     
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระ
รำยนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นรว่มบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ท่ีปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฏหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ               
คู่สมรสพี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ 
หรอืบคุคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไม่นอ้ย
กวำ่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะได้
พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกว่ำ 2 ปี   

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่รวมถึงกำรใหบ้รกิำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรอืที่ปรกึษำทำงกำรเงิน 
ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนัน้
ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผู้
ที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้สว่นที่มีนยัในหำ้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่นรว่มบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่รบัเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุน้เกิน 1%ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระซ่ึงผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 

 

ชื่อ นำยพงษ์ไชย เกษมทวีศกัดิ ์
ต าแหน่ง กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  
อาย ุ 64 ปี 

ที่อยู ่ 16 ถ.รำมค ำแหง 118 แยก 42-4 แขวงสะพำนสงู 

 เขตสะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร 10240 

การถอืหุ้น -ไมม่ี- 

การศึกษา ▪ ปรญิญำโท สำขำรฐัประศำสนศำสตร ์สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำรศำสตร ์ 

 ▪ ปรญิญำตร ีสำขำนิติศำสตร ์มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program – DAP 
 รุน่ท่ี 130/2016 สถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) 

ประสบการณ ์

บรษัิทจดทะเบียน ปี 2559 - ปัจจบุนั ▪  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
   คำ่ตอบแทน  บรษัิท มิตรสบิ ลสิซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 

 ปี 2559 - ปัจจบุนั ▪  กรรมกำรตรวจสอบ บรษัิท มิตรสบิ ลสิซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 

บรษัิทจ ำกดัและองคก์รอื่นๆ ปี 2562 – ปัจจบุนั ▪  กรรมกำร บรษัิท มิตรสบิ เสกเงิน จ ำกดั 

   ปี 2557 -  2558 ▪  รองปลดักระทรวง กระทรวงคมนำคม 

 ปี 2555 -  2557 ▪  ผูต้รวจรำชกำรกระทรวง กระทรวงคมนำคม 

 ปี 2554 - 2555 ▪  รองอธิบดี กรรมกำรขนสง่ทำงบก 

วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย ระเบียบวำระท่ี 8 :  พิจำรณำอนมุตัิก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 

วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ - ไมม่ี -  
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ชื่อ  ดร. สงิหช์ยั บณุยโยธิน  
ต าแหน่ง กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

อาย ุ 60 ปี 
ที่อยู ่ 109/196 ถ.ปลำยบำง ต.มหำสวสัดิ ์อ.บำงกรวย 
 จ.นนทบรุ ี11130 

การถอืหุ้น -ไมม่ี- 

การศึกษา ▪ ปรญิญำเอก สำขำเศรษฐศำสตร ์มหำวิทยำลยัอินซบรูก 

 ▪ ปรญิญำโท สำขำเศรษฐศำสตร ์ภำคภำษำองักฤษ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

 ▪ ปรญิญำตร ีสำขำเศรษฐศำสตร ์มหำวิทยำธรรมศำสตร ์   

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program – DAP 
 รุน่ท่ี 159/2019 สถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) 
ประสบการณ ์

บรษัิทจดทะเบียน ปี 2562 - ปัจจบุนั ▪ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
  บรษัิท มิตรสบิ ลสิซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 

บรษัิทจ ำกดัและองคก์รอื่นๆ ปี 2562 – ปัจจบุนั ▪ กรรมกำร บรษัิท มิตรสบิ พิโก จ ำกดั 

 ปี 2559 – 2561 ▪ ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

 ปี 2556 – 2558 ▪ Resident Advisor, IMF at Kenya 
   East African Community (EAC) 
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย ระเบียบวำระท่ี 8 :  พิจำรณำอนมุตัิก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
วาระการประชุมที่มีส่วนไดเ้สยีพิเศษ - ไมม่ ี– 


